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VERZOEKSCHRIFT

AÉikel 194 Ec-Verdrag

EUROPEES PARLEMENT

Itïotariële akte(n) onder ede

Schuldvordering

c 24,440.000n00

naamschade en omzetderving

Heden,de tiende maart tweeduizendnegen,ten verzoeke van:

Joannes Petrus van den'Wittenboer,handelende onder de naam Audio-Rarities en vaoruitter I
secretaris en penningmeester van de Stichting Intermediaire Stichting van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens,wonende te Mierlo,gemeente Geldrop-
Mierlo,(573lNK) aan de Kastanje 28, Nederland. (planned change agent).

tegen:

Lidstaat Nederland í'Staat der Nederlanden". zetelende te 's-Gravenhase ten adres Binnenhof
19 aldaar,Nederland.

Conespondence:Po.box 324, 5ó60AH Geldrop TheNetherlands
Offrces:Kastanje 28, 573 lNK Mierlo The Netherlands

C.o.C.reg:4 I 092925 Eindhoven N.L.
Eanail: ifi.rdoflru:nanriglrts@yáoo.com

Intemet: http://ifudofrrumanrights.webs.com/
Phone;+31 -í0)6 50 425 552



aan:

Europees Pmlement (de voorzitter van de commissie verzoekschriften),zetelende te Brussel

aan de Wiertzstraat 60,(B-1047) Belgie.

processtuk

1) Nog toe te sturen afschrift door de notaris,van de notariële akte onder ede,de dato van

21 juni 2007.

bijtage(n):

1) Zwart-wit kopie eerste grosse notarieel de dato van 27 jurn2007,en voor eerste
grosse de dato acht oktober 2007,

2) rapport door IFUD of Human Rights jaar 2009 (als naslagwerk), Nl-versie,
3) kopie brief Raad van de Europese Unie,de dato van 11 februari 2AO9,
4) kopie brief Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (CVRIA),de dato van 3

maart 2009,
5) kopie brief Europese Commissie voor de rechten van de mens (Straatsburg),de dato

van 29 januai2007,

6) kopie brief Staat derNederlanden (ministerie van algemene zaken)de dato van 28
maart 2008,

7) ontwerpverslag Europees Parlement (bestrijding racisme en vreemdelingenhaat) 2007,
8) openbare hoorzitting Europees Parlement (bestrijding racisme en weemdelingenhaat)

2407,
9) kaderbesluit Europese Raad (bestrijding racisme en vreemdelingenhaat) 2008.

toelichting:

J.P. van den Wittenboer h.o.d.n. Audio-Rarities heeft een notariële akte doen opmaken welke
zijn verklaring bevat dat de Staat der Nederlanden hem een bedrag van € 20.000.040,00
verschuldigd is.Van den S/ittenboer heeft een gerechtsdeurwaarder opdracht gegeven om
deze akte (eerste grcsse "In naam der Koningin") te betekenen aan de Staat en te
executeren.De betreffende gerechtsdeurwaarder heeft zich daarop tot de voorzieningenrechter
gewend omdat bij hem tenaatuienvan de execfutie van de akte bezwaren waren gerezen en
de akte volgens hem daarom niet te executeren was.De voorzieningen rechter heeft bij vonnis
in kort geding de betreffende gerechtsdeurwaarder verboden om de notariële eerste grosse ten
uitvoer te leggen.J.P. van den Wittenboer dieat met een afschrift door de notaris van de
notariële akte de zaak opnteuw aanhangig te maken met een advocaat bij de civiele rechter in

Conespondence:Po.box 324, 5660AH Geldrop The Netherlands
Offrces:Kastanje 28, 573 lNK Mierlo The Netherlands

C.o.C.reg:41 092925 Eindhoven N.L.
E-mail: ifu doflrumanrights@yahoo.com

InteÍnet: hup://ifirdoflumanrights.webs.comi
Phone:+3l -(0)6 50 425 552



lidstaat Nederland.Echter de Staat der Nederlanden heeft bij brief van 28 maart 2008 reeds te

kennen gegeven bij de minister van algemene zaken, geen valsheidsprocedure aanhangig te

maken naar aarileiding van de notariële akte en de inhoud daarvan.fltlotariële alcten hebben

bezondere btewijswaarde.Notariële alden worden vermoed de waarheid te bevatten totdat de

tegenpartij het tegendeel bewíjst (met alle mogelijke middelen).De tegenpartij magweliswaar

met alle middelen het tegenbewijs leveren,maar bij gebrek aan tegenbewijs moet de rechler

de notariële akte voor waar houden.Notariële ahen latnnen enkel wordenweerlegd door dmv

de "valsheidsprocedure",die voorzien is in de Il'eLEen dergelijk aanbod van tegenbewijs

moet worden gespecíficeerd.De motiveríngfoalt wanneer zodanig tegenbewijs níet of

onvoldoende is aangeboden.De rechter moet dan eenverstek op de natariële alde

verlenen.Echter J.P. van den Wittenboer lírijgt alleen toegang tot die rechter met een

advocaat.Er is geen advocaat te vinden die zijn vingers wenst te branden aan de Staat of aan

deze zaakDe bewijzen zijn aangehecht op DVD-rom bij de notariële ahe.Voldoende

advocaten zíjn aangeschreven,een deel van die sdvocaten heeft schriftelijk gereageerd,de

opdracht niet te aanvaarden.Uiteindelijk is J.P. van den Wttenboer bij de Raad van Toezicht

voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Rqadvastgelopen:men zíet geen grond een advocaat

tegen de Nederlandse Staat op de zaak te zetten.Het punt is niet alleen de schuldvordering

tegen de Staat der Nederlanden,uit de ahe volgt dat sprake is van misdaadorgmtisatie onder

de Staat.De Nederlandse Staat laat het bewust toe dat Zíj door derden als Ádolf Hrtler op het

Internet is geportretteerd,in de vorm van een (ex) minister van Justitie en een procureur-

generaal,met hakenlvuís op het hoofd en met "Hitlersnor".Er zijn door derden zestigduízend

e-mails verzonden hiervan internationaal.Dit zíjn er thans 500.000 geworden,en ondertussen
is een nieuwe a/beelding vsn minister vsn Justitie op het internet verschenen,met de minister

in SS-unifurm en SS-tekcns.Ook is een cornputer animatie van Wim Kok op de nazi-Lauck síte
gevonden,dit terwijl Wim Kok voorzitter is van de adviesraad van de Anne Frank

Stiehting.De Europese Unie en Haar lídstaten hebben alle propaganda-activíteiten die

rassendiscriminatie in de handwerken en daatoe aanzetten,onwettigverklaard en
verboden.In dit verband onderstreepï de Europese Unie de noodzaak am elk afglijden naor

nationalisme,racisrne en vreemdelíngenhaat te bestrijden.Echter de Raad van de Europese

Unie samen met het Europees Hof van Justitie en de Europese Commissie van de Rechten van

de Mens,pogen door regeltjes zich san het hoofddoel van de Unie te doen ontsnappen.De

democrstische landen van de Europese Unie hebben niet de wens om opnieuw terug te

vervsllen op de onderdrukking van de jaren '30 en de jaren '40,en als lidstaat Nederland de

bepalingvan de wet,Europese en Internationale Verdragen en de moraal van de

democratische samenleying niet kan naleven,zal het moeten worden uitgesloten uit de
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eur op e s e famí li e. Het EU -l i dmaat s ch ap mo et dan w or de n op ge sè hor t.

verzoek:

omdat hier sprake is van een rechtstreekse schending van de beginselen van
democratie,eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele wijheden,en van de
rechtsstaat,beginselen waarop de Europese Unie gegrondvest is en die de lidstaten geacht
gemeen hebben.Er tevens sprake blijkt van "wiendjespolitiek met negationisme",verzoekt
IFUD of Human Rights het Europees Parlement het aanzien van de gehele Europese Unie in
de wereld te redden door verstek te verlenen op het nog toe te sturen afschrift van de notariële
akte.(Nu dit niet in Nederland kan door saboÍage,zal drt elders in de Unie of door de Unie
moeten geschieden) ."In naam der Koningin", tevens te voorzien van een eruopese
executoriale titel (EET).

INTERMEDIAIRE STICHTING VAN DE

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

de voorzitter

Per aangetekende post en handtekening retour voor ontvangst verzonden.
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M I N I S T E R I E  V A N  A L G E M E N E  Z A K Ë N

Minister-Fresident

Musíc Conpany Iriternational
t . a . w .  d e  h e e r
,J-P. van den WítÈenboer
Postbus 324
5660 AH GELDROP

N r . 9 7 M O 0 6 ? 9 5 's-Gravënhage, 29 september a997

Ze�ët geachte heer Van den WitLenbóer,

Uw brief van 2S augustus j l. meÈ bijJ-agen.heb ik in goede
orlle orrtvarrgeiii.
ïk was meÈ nane onder de indruk van de CD met originele
ópnameÍr van toespraken en l ied,eren uit Hitler-Duitsland,
voorzien van een anti-faseistisch commenLaar. I larteli jk
dank daarvoor. Ik bewonder uw inepanningen om te
waarechuwen tegien de grewaren varr fascisme en onrectrtr.

W- Kok

Met de reeste hooga.chËing,

Postbus 20001 - 2500 EA's-Gravenhage - Biurenhof?0 - Tel. (070) 3564100 - Fax (0?0) 3564683



ANNE FRANK STICHTING

Met groet,
STICFIÏNG

dÍrecteur

lnterrnediary Foundation of the Universal
Declamtion sf Human Rigfts
T.a.v. deheerJ.P. van den Wittenboer
Fostbns 3?4
5660 AH GÊLDROP

Arnsbrdarn, 16 mêi 2008

Onze ref. : Dl/0&094/sm
Betrefi : Anne Frank hyve

Geáefite heerVan den Wittenboer,

Dank voor,tm,brbf van 14 rnei waarin u ons er op attent maakt dat ene drs. W. Kok, deel
uittnaakt van è.Gary Lauck websÍte.

lk laat u graag weten dat de voorzitter van onze Raad van ïoezicht, \Álinr Kok, geen
doctorpn$gs is en zich vene houdt van nazi.websites.

Po$tadrcs: Postbus 730, 1000 AS Amsterdarn. Kantoondres.'Westermarkt 10
Telefoon:020 5567100, Fax: O2O 6207999
BIC: SNSBNLZA. IBAN: NL92 SNSB 0635 3178 50. SNS bank 63 53 17850. Postbank 11 19 64
Kêrnër r6n Koêphandel s31 2946S. BTW-nummer; NL002954485801
www.annefrank.org
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Nazi Lauck NSDAPIAO

f{ederlands / HollÍindisch / I}utch

Computer Animation

\dillKaka

1. N8..N]EUW8BU-LLEIIN

2. De Intemationale NS-Pers

3.P,ri=izgl1 I-lis-t

4. #701 Propaganda CD

5. llCqmiqsil

6. S-tclrq de .N$DAPIA-Q !

7.He[llqeselgebruikaa-als-é-fu lrcpaganda-Uapesl

8. Eergeblqkkeerde site bunqn te gaan !

g. Naai D,oo-u (NSDAP:.A.O) N-ederlaqrls.zip

10. HELDENDOM: Adp,l-f Hi,tl,er; Rqinhard Hey_ddch; J,qc,hpq
KÉtrnen;Friedric]rNietzsche;SprecbtEp1det_dp_m

P_ejpsr; D_ieÍriqtt EskêS; Miqllael

http ://www.nsdap.bizlnederlands.htm 1 1-3-2009



Nazi Lauck NSDAP/AO Nederlands

NSDAP/AO - Box 6414 - LincoInNE 68506 - USA http:/Áyvnw.qazi-lauck:
nsoapao,!Q9m

F{S-I}AP/AO H-ome Lage

Page 2 ofZ
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Verhagen

Verhagen, M.J.M. (CDA)

personalia

titulatuur, raaÍn; roepnaam
Verhagen, drs. M.l-M. {Maxime}

geboortêplaats en -datum

Maastricht, 14 September 1956

woonplaats
VoorbuÍg

e-mail
M"V€Íhagen@tk.padelr ent, n !

fractie

Christen-Democratisch Appel (44 zêtels) {CDA)

ondenwijs

- atheneum-a R.K. Hendric van Veldekecoilege te Maastricht tot 1975
- gesóiedenis Rijksuniversiteit te Leiden tot juni 1986

Ioopbaan

persmnlijk medewerkeÍ C.D.À.-Tweede-Kamerlid, van 1 mei 1984 tot 1 januari 1987
fractiemedewerker C.D.A Furopese zaken, ontwikkelingssamenwerking en handelspolitt€k ïweede Kamer
der Staten-Generaal. van 1 januari 1987 tot juli 1989
lid gemeenteraad van Oegstgeest tot juli Í989
lid Êuropees Parlement, van 25 juli 1989 tot 18 juli 1994
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 mêi 1994
fractievooEitter C.D.A. Tweede Kamer der Staten -Generàal, vanaf 11 juli 2002

nevenfi.rncties

- Bestuurslid CDA-stichting van Internationale Solidariteit Eduardo Frei {onbetaald)
- Lid Raad van Toezicht en Advies vàn de Stichting Communicatie OntwikkelingssamêÍwerking {sCO)

(onbetaald)
- Ud Ràad van Advies van de Stichtinq Plati3rm Eeeldvorming Nederland (onbetaald)
- Ud Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Atlantische Commissie (onbetaald)
- Lid B€stuur Stichting Eurape 2000 NL Natlonaal Comité (onbetaald)
- Lid Bestuur Stichting Afwikkeling Onverz€kerde VordeÍingen op de voormalige Sovjet Uni€ (onbetaald)
- Lid van Dagelijks Eestuur en Àlgemeen Bestuur van de Europese Beweging (onbetaald)

Geocht Twwde Komerlid.

Page 1 of2

+ p€@nalia

+ fra€ti€

+ onderwijs

+ loopbaan

+ revsfunqtis

be êe|-r.eirrreta rrqn
Vrouwe Justitia

' Super-pg Oe Wíjkerslooth

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesïeld von het conflicï ïussen K.H. de Werd
en het Openboar Ídinisterie. /tÀet nome met Jhr. procureur-generqcl, Adr. J.L. de
Wijkersfooth deWeerdesteyn, en minisfer nr. J.P.H. Donner von Justitíe over
het waigeren von het vervolgen van meineed en heï onwettig afdekken van de
berreftende gerechteliJl<e bevelen, zoals weerEegeven op miin websife. Drie
grote ortikelen zijn hierover in De Telegroaf cl verschenen zonder dat dcarover
door u KamervroEen zijn gesteld. Nog merkwacrdiger is het feit dot u geen
oanstoot neemf oqn de foto's op het inïernet, wacrbij zowel de minister ols de
voorzitter vqn het College van Prccureurs-generaol ols echte nozi's en Hitler
worden ofgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede
Kamer onderzoek wordt gedaan noor de
ochtergronden, wil ik u affent maken op hei
onderzoek dat de Ncïioriole Ombudímenheeft
gastart. Diens bevindingenover hel onwettig
hondelen von hat Open boor ÍJ\inisierie. van het
ColleEe von P6's en vqn de minister von Jusfiiie

wordan nu ge.ëvalue*rd- Om u duidelijk te maken doï het sïondpunt vqn de mínister niet
accepïebel is orn K.H. de Werd niet te vervolgen weEens smsod, &ledíging en oí het
honteren van tmzisfische symbolen in foto's van de hoogste justiïiële ambtsdrogers,
voeg ik behalve het stondpunt von de minister ook de cfbeeldingen zelf toe. Men slikï

http :i/'m/vw.pj -design.nllkamer/verhagen.htm 10-3-2009
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die om geheimzinnige redenen ols zozïe koek, mcar die voor íedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden

moeten feiden tot onrniddellijke orresiotie en voorgeleiding oon de rechter. Het f eit dot dit niet ge,beurt moet eenieder

ïe denken geven.ïk nodig u hierbij uit om hierover vrogsn te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 iÀD Amsferdom Website; http://1ry6rs,p;,
desi gn "nl / de;we rdl tnde.x.hïm I

Geen aanklacht
Justitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de ïUerd, terwijl hij
toch minister van justitie mr. J,P.H. Donner en de voorzitter van het college van
pÍocuÍeurs.gëneraal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft
gezet. Hd ministerie liet via voorlichter lvo Hommes weten: "Er zal geen aangifte
gedaan worden. Het is deze persoon enkel en allêen te doen om aandacht voor zijn
zaak en daar werken wij niet aan mee." (De TelegraaÍ van 18 oktober 2ÍX)3)

http :/iwww.pj -design.nl/kamer/verhagen.htm 10-3-2009



&ffi r,,,inister-Freeident

t 

MinisterievanAlgemeneZaken

lle Ïrecr-f "P. r'a* derr ïfittenboer

PosrrdÍr* I los*rus 324

Postlrus 2fX)01 566U;\H GEII)ROP

?500 Fl;\ l)en l{a*g

L l  c  zer  c  k  ad  res

Binnenhof 19, llen H*ag
' ï ' t l c f c o *

"+'31 ?0 356 44 50
l . È Í

+31 70 356 4d 83
t ) a t u c r

28 m*att 2008

l i e r a r c r l -

331 81 72

Gerchte heer \rrn den \l'ittenboer;

Bii brief tan 29 fetrnr*ti 20ti8 tleelt u mii mede dat u de termiin vtrtcngt vatr irct

aantr*ngrg maken vafl een'valsheidsproceelure'. tJ biedt de Staat de mcqelrikherd een

notariële akte var ?1 iuri 2007 te betw.isten. \Íip de doar u versreldc intcmetpagrna

lieb rL Leirni.t gctlóiiierl lari cit akte.

ïn reactie op urv schriiven dccï rli u mee thans niet !'oomemens tc ziin ecrt

v*1*heirl^rprocerlure aanhangrg te r.naken. Onr misr.erstnnden te: r'oorknmen merk tk

op drt ik de inhoud v*n de akte volledig voór u\il verÊntwooÍdeliikheid laat en dat elt

Staar geen enkele schuld of *an*prakeliikheid erkent.

Hrxrgachtead,

I} E T,1ÏN1S1}:R- FRES IDEN'I""
Minister van Álpgernene Zakcn,

Mr.dr. l.P. Ball iencndt-



RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE

SECRETARIAAT.GENERML

Juridische Dienst

RUE DE LA LOI, 175

B - 1048 BRUSSEL

ïel: (32 2) 281 61 11

Ieleiu: (322) 28173 81128173 97

s ; s 9  / a 1 9 3 2
Brussel, 11 februari 2009

IFUD of Human Rights
Po.box 324
NL- 56604H Geldrop

Ter attentie van de heer J.P. van den V/ittenboer, Voorzitter

Geachte heer,

V/ij hebben uw brief van 27 januai 2009 en de bijlagen daarbij goed
ontvangen.

U verwijst daarin naar artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese
Unie, en met name het eerste lid daarvan. Die bepaling verleent evenwel
geen recht van initiatief aan de Raad van de Europese Unie, die de erin
neergelegde bevoegdheden slechts kan uitoefenen op voorstel van eenderde
van de lidstaten, het Europees Parlement of de Commissie.

Wij sturen u dan ook uw documentatie terug, zodat u die desgewenst nog
passend kunt gebruiken.

Hoogachtend,

Hoofd van de Eenheid Coórdinatie
Juridische dienst

Thérèse BLANCHET
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HOF VAN JUSTITIE
VAN DE

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Griffie

J.P. van den Wittenboer
Kastanje 28
5731 NK Geldrop-Mierlo
Pays-Bas

Luxemburg, 3 maart 2009

Geachte meneer van den Wittenboer,

In antwoord op uw schrijven van 30 januari 2008, lijkt het gewenst u enige informatie te geven
over de taak en de bevoegdheden van het Hof.

Het Hof van Justitie verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van
de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen. Het is niet bevoegd,
voorschriften van nationaal recht uit te leggen of toe te passen. Het is evenmin bevoegd ten
aanzien van klashten oveí schending van het Eui'opees Verdrag totbeschenning r,,an de reehten
van de mens door instanties van de bij dat verdrag aangesloten staten; wel bevoegd is het
Europese Hof voor de rechten van de mens, (adres: Postbus 431R6, F-67075 Straatsburg
Cedex).

Het Hof van Justitie is geen hogere instantie ten opzichte van nationale gerechten; het kan
beslissingen van nationale gerechten niet vernietigen of wijzigen.

Part icul ieren die een beroep tegen een instel l ing van de Gemeenschappen wil len instel len,
moeten dat doen bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, en niet
bij het Hof van Justitie. Zij moeten zich dan evenwel doen vertegenwoordigen door een advocaat
die bij de balie van een lidstaat is ingeschreven.

Bij  geschil len tussen part icul ieren en l idstaten of hun bestuursorganen, en tussen part icul ieren
onderling zijn uitsluitend de nationale rechterlijke instanties bevoegd. Dit geldt ook wanneer het
geschil fret gemeenschapsrecht betreft. Een rechtervan een lidstaat kan evenwelin een vezoek
om een prejudiciële beslissing vragen betreffende het gemeenschapsrecht aan het Hof van
Justitie voorleggen (zie bijgaande brochure). Partijen zelf kunnen niet dergelijke vragen aan het
Hof voorleggen.

Bijgevolg kan uw brief niet in behandeling worden_ge,nomen.

De griffier,

Hoofdadministrateur

ïeleíoon
Fax
E-mai l

: 00352 4303-1
: 00352 433 766

ecj.registry@curia.europa.eu

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Griffie
L-2925 LUXEMBOURG



C O U R  F { J R O P g E N N Ë

D E S

N * . O I T S  N Ë  L ' H O M M Ë '

{oNs?tl, aËt'91ÍR0rË
SïRÀ3$CURG

g U R O P Ë A N  C S U R T
O F

H U M A N  R I C H T S

COLïNCIL or ïtuRops
STRASSOURC

INTflRMËniARY IïOUï\ïDAïION 0F

ïHE t"tNwËRsAL nECLA&ÀïíON SS

HTïMÀN RICHTS
C/o Mr J.P' VAN DgN \VITTENBOËR
P.O. Box 324
NL*S6ó0AIï (ïfiLSnOr

scH&-PË,4
ÁV$/sïr,

Your &ef"r Ï,PA 2445 Audlo Rnri$es I 0CI01

29 Jamra4Y ?O07

Dear Sir,

1 acklowledge receipt of your letter of 19 Janr,rary 20$1, iÍ�"vhic'h you fsquÊst ths

nuropuÀ CÀ*is;on nf Human Riglrts to siglt a liamce &gsemsnt"

ï shsuld inform you in the first plaoa that tlre Ca1r�.l�mi*sion no lnngsr exists",On

1 N*;r#;; Igffiil1o*ï No. 1t. to thebmopean Conventionca lÍums$ Rigbts cm'ne-into

fcxce. Unds it the nuroperin Commission of liumafi Rights aad the former Eurepean Court

of Human Riglts were replaced by a new C$-tKt

Secardly, I must inform you that nsi*rer the Court nor its Registry !s authorise'el by the

convention * th* Rol** of caurt to take the actian you suggest. !'or this rs8áon I returc to

;Àitffi;oiJs et'closed with vour leïter"
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